
Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 4.3.2015 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Ing. I. Šafář, Bc. R. Vondrovic, Z. Morávek, 
                    Mgr. S. Hrnčíř, M. Vilinger, M. Voráč 
 
Omluveni: Ing. I. Šafář 
Hosté: zástupci Demokracie 2.1 
Program jednání:  
 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Drůbežárna 
4. Odpady 
5. Prezentace činnosti ZO 
6. Demokracie 2.1 
7. Vyžlovské léto 
8. Různé 
9. Volba hodnotící komise a kontrolního orgánu pro veřejnou zakázku 
 
1. Program a ověřovatelé- návrh - přidat bod Volba hodnotící komise a kontrolního orgánu 
    pro veřejnou zakázku. 
    Návrh usnesení:  ZO schvaluje program jednání dne 4. 3. 2015 a přidání bodu Volba hodnotící   
    komise a kontrolního orgánu pro veřejnou zakázku. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé- návrh – Mgr. S. Hrnčíř a Z. Morávek. 
    ověřovatele zápisu č. 5 dne 4. 3. 2015 Mgr. S. Hrnčíře a Z. Morávka. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu- ZO nemá námitek. 
    Návrh usnesení:  ZO schvaluje zápis č. 4 ze dne 18. 2. 2015. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Drůbežárna- MUDr. Pečenková podala zprávu, že cesta na hřbitov vedoucí kolem areálu 
    drůbežárny byla znečištěna zřejmě odpadem z provozu drůbežárny.  Dále shrnula celou historii 
    výstavby a provozování tohoto areálu.  Nebyly splněny některé podmínky stanovené stavebním  
    úřadem a ORP v Říčanech (hluk, vysázení stromů před areálem, třídění odpadů, vyvážení     
    podestýlky). Na současnou situaci reagovala ČIŽP a byly odebrány vzorky. Situaci bude ZO 
    i nadále sledovat. 
    Návrh usnesení:  ZO bere na vědomí zprávu MUDr. Pečenkové o stavu areálu drůbežárny, ZO bude  
    situaci i nadále sledovat. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Odpady - p. Morávek podal zprávu o možnosti obce připojit se k žádosti o dotaci z OPŽP. 
     Žádost podá svazek obcí Region Jih. Jedná se o dotaci na koupi svozového vozu, popelnic  
     a kontejneru pro odkládání bioodpadu.  Podíl obce na dotaci v případě získání dotace činí 42.000,-  
     Kč bez DPH (nákup vozu, popelnic a kontejneru pro odkládání bioodpadu), poplatek 
     obce při podání žádosti činí 12.000,- Kč včetně DPH. 
     Návrh usnesení:  ZO schvaluje připojení se k žádosti o dotaci ke svazku obcí Region Jih. 
     Svazek obcí bude žádat o dotaci na nákup svozového vozu, popelnic a kontejneru na  
     odkládání bioodpadu z programu OPŽP. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 



 
 
5. Prezentace činnosti ZO- ZO tento bod odkládá. 
    Návrh usnesení: ZO odkládá bod Prezentace činnosti. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
6. Demokracie 2.1- zástupci této iniciativy představili a vysvětlili ZO názorně nový hlasovací systém,  
    který spočívá v efektu více hlasů. Zástupci zodpověděli otázky zastupitelů. Starosta poděkoval 
    za prezentaci. 
    Návrh usnesení:  ZO bere na vědomí prezentaci nového hlasovacího systému zástupci  
    Demokracie 2.1. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
7. Vyžlovské léto- starosta navrhl termín konání této akce na 30. 5. 2015. Obec by měla oslovit  
     podnikatele v obci i okolí, aby se aktivně svou účastí podíleli na pořádání Vyžlovského léta. 
     Program bude pro děti i dospělé. Zároveň uvedl, že je nutné upravit prostor celého koupaliště 
     po zimě-terasu i pláž a okolí. 
     Návrh usnesení:  ZO schvaluje termín konání Vyžlovského léta na 30. 5. 2015 a podobu této akce  
     pro děti i dospělé. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Různé - starosta a místostarosta (p. Vondrovic) hovořili o práci SK Vyžlovka především s mládeží 
     a upozornili, že jsou další možnosti žádat o dotaci na rekonstrukci celého areálu fotbalového 
      hřiště od MŠMT. 
 
9. Volba hodnotící komise a kontrolního orgánu pro veřejnou zakázku - návrh: kontrolní orgán pro  
     veřejnou zakázku malého rozsahu- Ing. Jan Pelikán, Ph.D. 
     Návrh usnesení:  ZO schvaluje určení Ing. Jan Pelikána, Ph.D. jako kontrolního orgánu  
     pro veřejnou zakázku malého rozsahu Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení  
     (DUR) stavby a podání žádosti o dotaci v aktuálních výzvách souvisejících dotačních titulů-  
     „Vyžlovka-dokončení kanalizace“. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
     Hodnotící komise - návrh- M. Voráč, MUDr. J. Pečenková, Mgr. S. Hrnčíř. 
     Návrh usnesení:  ZO schvaluje složení hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu  
     Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby a podání žádosti o dotaci  
     v aktuálních výzvách souvisejících dotačních titulů- „Vyžlovka-dokončení kanalizace“. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
      Starosta ukončil jednání ve 21.45 hodin 
      Zapsala Eva Pačesová dne 10. 3. 2015 
 
 
 
       ověřovatelé:     Zdeněk Morávek…………………………………. 
  
 
         Mgr. Stanislav Hrnčíř…………………………………… 
 
 
    Ing. Jan Pelikán, Ph.D. 
                 starosta 


